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Magnificencija Rektoriau, 

Garbus Senate, akademine bendruomene, svečiai, 

 

Dvidešimt ketvirtųjų Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metinių išvakarėse ir tuo pat metu vis 
labiau priartėjant prie mūsų Alma Mater atkūrimo dvidešimtpenkmečio iškilmių, smagu ir 
prasminga pristatyti Jo Ekscelenciją Vygaudą Ušacką – kaip asmenybę, kurio gyvenimas 
tampriai persipynęs su Lietuvos vaidmeniu pasaulyje. 

Turiu pripažinti, kad man tekusi užduotis nėra paprasta tiek, kiek atrodytų paprasta suskaičiuoti 
Estijos, Graikijos, Gruzijos, Ispanijos, Lenkijos, Norvegijos, Prancūzijos, Ukrainos ir, žinoma, 
Lietuvos Vygaudui Ušackui suteiktus valstybinius apdovanojimus. Tad  leiskimės į trumpą 
kelionę laiku. 

Vygaudas Ušackas gimė 1964 metų gruodžio 16 dieną Skuode. 1990 metais baigė Vilniaus 
universiteto Teisės fakultetą, kur įgijo teisininko kvalifikaciją. Tais pačiais metais politikos 
mokslų ir tarptautinės ekonomikos žinias gilino Oslo universitete Norvegijoje. 1991 m. politikos 
mokslų srities žinias gilino stažuodamasis Arhus universitete Danijoje. 

Aktyvus Jo Ekscelencijos įsitraukimas į veiklos pasaulį sutapo su Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo aušra. Dar būdamas studentu Vygaudas Ušackas aktyviai įsiliejo į depolitizuoto 
nacionalinio studentų judėjimo kūrimo darbus, buvo Lietuvos studentų koordinacinės tarybos 
(vėliau – Lietuvos studentų sąjunga) pirmininkas. 

Šiandien nuostabos nekelia faktas, kad Lietuvai esminių įvykių ir Vygaudo Ušacko nusidriekusio 
politinio ir diplomatinio kelio sąsajos Lietuvoje ir pasaulio politikos galios centruose buvo 
užprogramuotos iš karto po studijų baigimo. 

1991 metais Vygaudas Ušackas pradėjo darbą LR Užsienio reikalų ministerijoje. Po metų jis 
paskiriamas patarėju Lietuvos misijoje prie Europos bendrijos ir NATO, o 1996 m. jau dirbo 
Užsienio reikalų ministerijos Politikos departamento vadovu. Nuo 1999-ųjų – viceministras, 
vėliau – ir vyriausias stojimo į Europos Sąjungą derybininkas. 

2001-ieji ženklina Vygaudo Ušacko tikrosios diplomatinės karjeros pradžią. Būtent tais metais 
prasideda laikotarpis, kuriuo  asmenybė, laikas ir valstybės svarbiausieji įvykiai taip persipynę, 
kad paminėsiu tik pagrindinius faktus, ateičiai ir istorikams palikdamas kruopštų tyrinėjimo ir 
aprašymo darbą. 

Taigi, 2001-aisiais prasidėjo Jo Ekscelencijos penkerių metų laikotarpis einant LR nepaprastojo 
ir įgaliotojo ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Meksikoje pareigas. Valstybės 
raidos atkarpoje šis periodas pažymėtas vienu svarbiausių to meto pasiekimų – Lietuvos 
priėmimu į Šiaurės Atlanto aljansą. Diplomatinio ir politinio darbo mastą nesunkiai galime 
įsivaizduoti. 

Iš Šiaurės Amerikos žemyno grįžtame į Europą. 2006-aisiais Vygaudas Ušackas paskiriamas 
Lietuvos ambasadoriumi Jungtinėje Karalystėje. Tikrai nesuklysime teigdami, kad Lietuvoje 
kilus emigracijos bangai, būtent ši atstovybė turėjo atlaikyti didžiausią ne tik diplomatinį, bet ir 
konsulinį darbą.  

2008-ieji, nors ir neilgam, tačiau paženklinti Vygaudo Ušacko grįžimu į Lietuvą. Jis 
patvirtinamas XV-tosios Vyriausybės Lietuvos diplomatijos vadovu – Užsienio reikalų ministru. 
Prabėgus dvejiems metams – 2010-aisiais – Vygaudas Ušackas skiriamas Europos Sąjungos 
specialiuoju pasiuntiniu ir Bendrijos misijos vadovu Afganistane. Nuo 2013 m. rugsėjo iki dabar 
Jo Ekscelencija Vygaudas Ušackas yra Europos Sąjungos atstovas ir delegacijos Rusijos 
Federacijoje vadovas. 
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Aktyvų politinį ir diplomatinį Vygaudo Ušacko darbą praturtina svarus indėlis į akademinę, 
visuomeninę veiklą, pagalbą nevyriausybinės organizacijoms. Savo diplomatinės ir politinės 
karjeros metu jis skaitė paskaitas ir publikavo straipsnius Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos 
Valstijų, Rusijos, Kinijos, Indijos ir kitų šalių universitetuose. Bibliotekoje nesunkiai rasime ir Jo 
Ekscelencijos paskaitų, interviu bei straipsnių rinkinį, išleistą Čikagoje. (A collection of 
speeches, articles and interviews by the Lithuanian ambassador to the U.S., Vygaudas 

Ušackas. – Chicago: Lithuanian Research and StudiesCenter, 2005. – 282 p.: iliustr. – ISBN 0-
929700-53-8). 

Jo Ekscelencija yra vienos sėkmingiausių pastarojo dešimtmečio jaunimo pilietiškumo iniciatyvų 
„Misija Sibiras“ globėjas, ženkliai prisidėjęs prie šios idėjos generavimo, organizavimo ir 
įgyvendinimo. Leiskite paminėti ir tai, kad Vygaudas Ušackas yra Skuodo ir Ukmergės miestų 
garbės pilietis, Lietuvos studentų sąjungos garbės narys. 

Taigi, apibendrinant, bet jokiu būdu neišsemiant to, kas pasakytina apie šią asmenybę, į Vytauto 
Didžiojo universiteto akademinę bendruomenę įsilieja žmogus, kurį jau seniai atpažįstame kaip 
artimą ne tik Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto, bet viso universiteto draugą; savą ir 
ištikimą, kuriam atvykti ir skaityti paskaitas ar susitikti su akademine bendruomene niekada 
netrukdė nei dideli kelionių atstumai, nei ambasadoriaus, ministro ar ES diplomatinio atstovo ir 
svarbiausiųjų misijų vadovo (užimamų pareigų) kredencialai. 

Jo Ekscelencija Vygaudas Ušackas – įkvepiantis pavyzdys studentams ir mums visiems, dar 
kartą įrodęs, kad nenuilstamo darbo rezultatu gali būti pati stipriausia žmogaus gyvenimo ir 
Tėvynės raidos pynė, kurioje ordinų spindesys ar titulai nublanksta prieš nuoširdų akademinį 
bendravimą ir bendradarbiavimą, tiesiog žodį ar paskaitą. 

2013 metų lapkričio 13 dieną Universiteto Senatas, įvertinęs JE Vygaudo Ušacko nuopelnus 
Lietuvai ir Universitetui, suteikė jam Vytauto Didžiojo universiteto politikos mokslų garbės 
daktaro vardą. 

Senatorius Jonas Okunis 


